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Proposta Projeto Instituição Habilitação Observações

1
Projeto piloto para pagamento por serviços 

ambientais com foco na conservação e 
restauração da micro-bacia do rio Bananal

Azevedo Consultoria Ambiental e 
Energética LTDA-EPP

HABILITADO

2
Projeto PSA na bacia hidrográfica do rio Peixe, 
estratégias de recuperação e conservação de 

solo e água

Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos

HABILITADO

3
Projeto de Conseravação e Restauração 

Florestal no município de Jacareí
Associação Corredor Ecológico 

do Vale do Paraíba
HABILITADO

4 PSA Hídrico Guaratinguetá - SP
Vale Verde Associação de  
Defesa do Meio Ambiente

HABILITADO

5 Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico
Crescente Fértil - Projetos 
Ambientais, Culturais e de 

Comunicação
HABILITADO

6
Propostas para conseração, restauração, 
monitoramento e manutenção de APPs no 

município de Italva/RJ
Prefeitura Municipal de Italva HABILITADO

7

Conservação de Fragmento Florestal em 
Estágio Avançado de Regeneração com Áreas 

de Preservação Permanente e Proteção de 
Nascentes do Refúgio da Vida Silvestre do 

Sagui da Serra Escuro

Prefeitura Municipal de Itaperuna HABILITADO

8

Projeto AMA 2 - Águas da Mata Atlântica - 
Produtores rurais pela conservação e 

restauração da floresta, valorizados como  
produtores de água 

Redeh - Rede de 
Desenvolvimento Humano

HABILITADO

9

Programas de Serviços Ambientais para 
recuperação e manejo para floresta estacional 
semidecidual/ mata mesófila e revitalização de 

manancial hídrico

Polo Agro Ambiental LTDA INABILITADO

*Faltou a cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal da 
instituição.
*Falta prova de regularidade junto a Receita Federal do Brasil; Procuradoria Geral 
da Fazenda;  Procuradoria Estadual; Receita Municipal; FGTS; Previdência Social 
/ INSS. 
*Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado: apresentou sem autenticação.
*Certidão de falência e concordata ou equivalente sem autenticação.
*Projeto técnico: faltou a apresentação da equipe mínima, cronograma físico-
financeiro e documentação que comprove o atendimento aos critérios de 
pontuação que a proposta poderá ser pontuada.
*Faltou o Atestado de Capacidade Técnica da Instituição Proponente.
*Orçamento não contemplou o pagamento por serviços ambientais.

    PSA Hídrico
         Edital AGEVAP nº 04/2014

   HABILITAÇÃO

*Orçamento não contemplou o pagamento por serviços ambientais.

10
Parque Ecológico do Taboão: Restauração e 
Conservação Florestal e Educação Ambiental

Escola de Engenharia de Lorena 
da Universidade de São Paulo - 

EEL USP
INABILITADO

*Falta prova de regularidade junto a Receita Estadual, Receita municipal.
*Falta a cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado.
*Faltou a comprovação, através de seu ato constitutivo, de atuação na área objeto 
do Edital.
*Falta Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual.
*Falta a Certidão de falência e concordata ou equivalente.
*Falta o Atestado de Capacidade Técnica da Instituição Proponente.

11
Projeto ReNascer (PSA - AGEVAP): 

Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio 
São João no município de Sapucaia/RJ

Prefeitura Municipal de Sapucaia INABILITADO

*Falta prova de regularidade junto a Procuradoria Estadual.
*Falta a cópia do termo ou ata de posse do representante legal.
*Falta a declaração de pleno exercício do cargo do chefe do poder executivo 
municipal, expedida há, no máximo, seis meses.
*Não foi apresentada a declaração dos profissionais descritos concordando com 
sua participação no projeto.

12
Restauração Florestal em áreas de APP na 
Bacia do Rio Pomba - Município de Santo 

Antônio de Pádua/RJ

Signus Vitae Comércio e 
Elaboração  de Estudos e 
Projetos Ambientais LTDA

INABILITADO

*Foi enviado cópia da autenticação da carteira de identidade e do CPF do 
representante legal da instituição.
*Falta prova de regularidade junto a Receita Federal do Brasil; Procuradoria Geral 
da Fazenda; Receita Estadual; Procuradoria Estadual; Receita Municipal.
*Não apresentou a prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
*Não apresentou a certidão de falência e concordata ou equivalente.
*Apresentou mais não especificou a equipe miníma com os devidos currículos.
*Não apresentou a documentação que comprove o atendimento aos critérios de 
pontuação que a proposta poderá ser pontuada.
*Orçamento não contemplou o pagamento por serviços ambientais.

14 Olhos D'água Ecoanzol HABILITADO

15
Recomposição florestal em APP da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul

Sercontreq Serviços 
Construções e Equipamentos 

LTDA
INABILITADO

*A cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal da instituição 
não está autenticada.
*Falta prova de regularidade junto a Receita Estadual, PGE, Receita Municipal, 
INSS,PGFN/Receita Federal e FGTS.
*Cópia do contrato social apresentada sem autenticação.
*Falta a prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual.
*Falta a Certidão de falência e concordata ou equivalente.
*Equipe mínima:foi apresentada apenas uma pessoa para a equipe, o responsável 
técnico da proposta.
*Orçamento detalhado: não apresentou orçamento conforme solicitado.
*Falta a documentação que comprove o atendimento aos critérios de pontuação 
que a proposta poderá ser pontuada.
*Falta o Atestado de Capacidade Técnica da Instituição Proponente.
*Orçamento não contemplou o pagamento por serviços ambientais.

13
Projeto Piloto de Pagaemento de Serviço 

Ambiental nos Municípios de Areal, Paraíba do 
Sul e Paty do Alferes

Instituto Nacional de Tecnologia 
e Uso Sustentável

HABILITADO
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   HABILITAÇÃO

16 Projeto águas do poço D'Anta
Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora
HABILITADO

17
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) em 

um Microbacia Hidrográfica do município de 
Natividade/RJ

Sociedade Universitária 
Redentor

INABILITADO

* Faltou a comprovação, através de seu ato constitutivo, de atuação na área objeto 
do Edital. (Documento enviado não aceito)
*Falta Certidão de falência e concordata ou equivalente. 
*Orçamento detalhado apresentado não contempla pagamento aos produtores.

18 Recuperação e Conservação Florestal
Helium Verde Energia e Meio 

Ambiente LTDA EPP
HABILITADO

19
Recuperação e Proteção de áreas de 

preservação permanente do Córrego do 
Curtume

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

HABILITADO

Implementação do PSA através de Unidades 
Demonstrativas (UDs) com práticas integradas 
de Recuperação e Conservação  de pequenas 

bacias hidrográficas

Associação Comunitária dos 
Moradores e Produtores Rurais 
do Município de Astolfo Dutra - 

ACOMAD

HABILITADO20


